1º ADENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021/SENAR-MT
O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso - SENAR/MT,
no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados o
primeiro adendo ao Pregão Presencial nº 026/2021/SENAR-MT, cujo objeto é o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, mediante
requisição, compreendendo a reserva, marcação, emissão, remarcação, endosso e entrega de
bilhetes, com disponibilização eletrônica, física ou PTA – Prepaid Ticket Advice, para atender ao
SENAR/MT, marcado para ser realizado em 06/04/2020, às 08h30min (horário de local), com
as seguintes alterações:
Em observância às determinações trazidas pelo Decreto nº 8.372 de 30 de março de 2021, editado
pela Prefeitura de Cuiabá/MT, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais visando a
prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito do município de Cuiabá, e
dá outras providências, os horários de início do expediente do SENAR/MT também ficam
alterados até 09/04/2021.
Dessa forma, altera-se o HORÁRIO de realização da sessão pública da licitação em epígrafe,
que foi publicado no sitio do “Jornal A Gazeta” do dia 15/03/2021, conforme se segue:
Onde se lê:
- Hora de realização: “08h30min (horário local)”
Leia-se:
- Hora de realização: “13h30min (horário de local)”
O presente Adendo passa a fazer parte integrante do edital de licitação em epígrafe,
permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as
alterações expressas no presente instrumento.
Tendo em vista que as alterações recaem somente no horário de realização da sessão licitatória,
e não afetam a formulação da proposta, fica mantida a data e o local de abertura do Pregão
Presencial nº 026/2021/SENAR-MT, preestabelecidos.
Cuiabá (MT), 31 de março de 2021
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